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  20) لرزه اردکول قائناثر کامل بودن اطالعات در تعیین شدت زمین

 (1376اردیبهشت  
 

 1امینی میدهح

   hiamini@ut.ac.ir، شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهراناستادیار گروه زلزله 1

 ده یکچ
در منطقه اردکول قائن، چند گزارش مختلف از توصیفات   1376لرزه رخداده در سال  این بررسی با تمرکز بر زمین در  

گیرند. این توصیفات در برگیرنده توصیفات بررسی قرار می طور جداگانه مورد  لرزه، هر یک به ارائه شده برای این زمین 
لرزه هستند. با استناد مربوط به میزان تخریب و خسارات ساختمانی و همچنین، میزان تغییرات محیطی ناشی از زمین 

ر های مختلف، با درنظر میزان تخریب و خسارات دشود که متخصصان رشتهبه نتایج حاصل از این بررسی، توصیه می 
های مختلف )خشت و گلی، فلزی، بتونی، چوبی و...( در کنار میزان تغییرات محیطی ناشی از رخداد های با سازه ساختمان
لرزه، لرزه )جابجایی، روانگرایی، لغزش و....( برای هر یک از شهرها و روستاهای تأثیرپذیرفته از رخداد زمین یک زمین 

لرزه با  ای زمینلرزهها تهیه کنند تا عالوه بر تعیین دقیق شدت رخداد، پارامترهای مهلرزهها را از زمینترین گزارشکامل 
 . دقت بیشتری تخمین زده شود

 لرزه، اطالعات توصیفی، ایران. لرزه، اردکول قائن، شدت زمین زمین  :ید یلک یهاواژه
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Abstract 

This study was done based on different reported descriptions of Ardekul Ghaen earthquake 

(1997.05.10). This information consists of the descriptions on the building damage and the 

environmental effects of the cities and the rurals affected by the earthquake. As there are several 

reports on this event, each of them separately used to assess the intensity values and its intensity 

map to show the effect of number of datasets on estimating the results. According to this study, 

the best report is the one with more complete information on each location affected by the 

earthquake; thereafter, the earthquake intensity value and macroseismic parameters can be 

estimated with more accuracy. 
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 مقدمه    1
های مختلف، با وجود مطالعات مختلف انجام شده بر روی مناطق و زلزله  .شودشناسی، علمی نوپا محسوب می علم زلزله

از جمله تر مورد نیاز است.  های بیشتر و دقیقبررسی همچنان،  تر از مناطق مختلف جهان،  منظور درک بهتر و عمیقبه
گیرند، میزان تخریب و خسارات ساختمانی و تغییرات  مورد توجه همگان قرار می  ،لرزهز رخداد هر زمینپس ااطالعاتی که  

های زمانی مختلف، های انجام شده، در دورهمتخصصان عالقمند به این حیطه، با بررسی   لرزه است.محیطی ناشی از زمین 
های منتشرشده از تأثیرگذاری ها برمبنای گزارششدت معرفی کردند. این مقیاس  منظور برآورد مقادیرچندین مقیاس را به

(؛ ریشتر 1998آمبرسیز و ملویل ))  [اند  تعریف شده   ،لرزهها و زمین اطراف منطقه رخداد زمین لرزه بر ساختمانزمین 
( و 2007یچتی و همکاران )(، م 1998و    1993(؛ گرونتال )1964(؛ مدودف و همکاران )1931(؛ وود و نیومَن )1958)

بیشتر، نتایج برآورد شده    ،لرزهشده مرتبط با یک زمین آوری . هر چه اطالعات توصیفی جمع](2015گُئِریر و همکاران )
 نهایی حاصل از آنها با دقت بیشتری برآورد خواهند شد. 
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بر توصیفات منتشرشده از زمین با تمرکز    1997می سال    10)   1376بهشت  اردی   20لرزه رخداده در  در این بررسی، 
(، که توسط افراد مختلف گزارش شده است، نتایج حاصل از برآورد شدت ارائه 1)شکل   میالدی(، در منطقه اردکول قائن

ای که اطالعات توصیفی مربوط به شهرها و روستاهای مختلف را ارائه های منتشر شده شوند. بدین منظور از گزارشمی 
لرزه، برآورد و نقشه شود و با درنظر گرفتن این اطالعات، مقادیر شدت برای هر یک از مناطق و زمین اند استفاده میداده

شوند. از جمله کاربردهای در دست داشتن توصیفات مربوط به تأثیرپذیری شهرها و روستاها، برآورد شدت آنها ارائه می
زمین لرزهپارامترهای مه این  لرزه میهای  و دقیقباشد. هر چه  بیشتر  با دقت  اطالعات  پارامترها  این  گزارش شوند،  تر 

 بیشتری برآورد خواهند شد. 
 

 
در منطقه مورد مطالعه،   5های با بزرگای بیشتر از لرزه در شمال شرق ایران؛ راست( موقعیت زمین چپ( موقعیت منطقه مورد مطالعه. 1شکل 

 های برآورد شده برای آن توسط محققان مختلف. مکانیسم کانونی ، و1376لرزه، اردکول قائن  همراه با موقعیت زمین

 قی روش تحق    2
لرزه سال  شده مربوط به هر یک از شهرها و روستاهای تأثیرپذیرفته از زمین بررسی، اطالعات توصیفی گزارشن  یادر  

استفاده از توصیفات . با  شدندآوری  ها و سایر مستندات موجود جمعها، کتاباردکول قائن، از گزارش  منطقه در    1376
شده، امکان های شدت، با توجه به میزان کامل بودن توصیفات گزارششده برای هر یک از درجات مقیاسگرفته درنظر

شود. در این پژوهش، با تمرکز بر دو مقیاس کامل  برآورد شدت در هر یک از شهرها و روستاهای تأثیرپذیرفته، فراهم می 
معرفی شده توسط   [(EMSارائه درجات مختلف شدت برمبنای میزان تخریب و خسارات ساختمانی )  جهانی، از نظر 

میچتی و معرفی شده توسط  [  (ESIو برمبنای میزان تغییرات محیطی )   ](1998( و بهبودیافته توسط گرونتال )1993)
گُئِریر و همکاران )2004همکاران ) بهبودیافته توسط  ب](2015( و  از شهرها و روستاهای ، مقادیر شدت  رای هر یک 

های  در این بررسی، هر یک از گزارش  شود.( برآورد می2016)امینی و زارع،    EMS-ESIمدنظر، در یک مقیاس واحد  
شود و برای بیان صریح مطلب، نتایج نهایی آنها بصورت نقشه شدت ارائه منتشرشده بصورت مستقل درنظر گرفته می 

 شود.می 

 یر یگجه ینت    3
ای به  ، رخداده در منطقه 1376اردیبهشت سال    20لرزه رخداده در  شده مرتبط با زمینبرخی اطالعات توصیفی گزارش

اردکول    50شعاع   روستای  از  قائن،  کیلومتری  و همکاراناردکول  بربریان  و (1376)  ، خطیب(1999)  توسط  نیکزاد   ،
همکاران(1376)  همکاران و  رمضی  شادان  (1997)  ستوِ (،  1376)  ،  همکاران(1376)،  و  فرهبد  زراعتی    (،1376)  ، 

ها، امکان منتشر شده است. با درنظرگرفتن اطالعات توصیفی حاصل از کلیه گزارش  (1376)  (، و شکیب و بیات1997)
)امینی  لرزه، فراهم خواهد شد شهر و روستای تأثیرپذیرفته از زمین  128درنظرگرفتن اطالعات توصیفی مربوط به تعداد 

نشان   2دهنده این اطالعات بطور جداگانه در شکل  منبع گزارش  5(. منحنی شدت برآورد شده برای  2018و همکاران،  
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 داده شده است. 

 
بربریان و همکاران (  2؛  (2003( زارع و معماریان )1منحنی شدت برآورد شده در این بررسی با توجه به اطالعات منتشر شده توسط  .  2شکل  

 (. 1376( شکیب و بیات ) 5(؛ 1376( رمضی و همکاران )4(؛ 1376( شادان )3(؛ 1999)

 

تر و دربرگیرنده جزئیات  لرزه، کامل شده مربوط به رخداد یک زمین مطابق نتایج بدست آمده، هر چه اطالعات گزارش
ای لرزهبرآورد خواهند شد. اطالعات مهبیشتری باشد، مقادیر شدت برآورد شده و پارامترهای وابسته به آن، با دقت باالتری  

ارائه شده است. با استناد به نتایج برآورد شده،    1در جدول    2برآورد شده برای هر یک از منابع مورد استفاده در شکل  
زلزله مناطق  از  بازدیدکنندگان  و  متخصصان  می به  توصیه  و  گزارشزده  ارائه  و  تهیه  زمان  در  که  به شود  مربوط  های 

های مختلف، کلیه اطالعات موجود و قابل مشاهده را مدنظر قرار دهند. این اطالعات های مختلف، افراد با تخصصرزهلزمین 
ایجاد شده در ساختمان بتونی، فلزی، چوبی و...(، شامل میزان تخریب و خسارت  )بنایی و خشت وگلی،  های مختلف 

با توصیفات گزارش ایجاد شده )جابجایی،  ، و همEMSشده در مقیاس جهانی  مطابق  چنین، میزان تغییرات محیطی 
باشند. این اطالعات بصورت ، می ESIشده در مقیاس جهانی  روانگرایی و...(، مطابق با توصیفات گزارش  ،شکستگی، لغزش

توان از آن در زمان حضور در منطقه تأثیرپذیرفته از (، مرتب شده است که می 2019جدول توسط امینی و همکاران )
 لرزه و برداشت اطالعات استفاده کرد.ین زم
 

شکیب و بیات (  1لرزه؛  دهنده زمینای برآورد شده با استفاده از اطالعات هر یک از منابع گزارشلرزهاطالعات مه  .1  جدول

 (.2003زارع و معماریان ) ( 5(؛ 1999( بربریان و همکاران ) 4(؛ 1376( شادان ) 3(؛ 1376( رمضی و همکاران ) 2(؛ 1376) 

Reference Latitiude Longitude Magnitude MDPs Intensity 

Ardekul-Ghaen 33.52 59.986 7.31 107 11 

Ardekul_Ref-1 33.491 59.984 7.23 103 11 

Ardekul_Ref-2 33.587 59.981 7.31 20 11 

Ardekul_Ref-3 33.555 59.988 7.32 97 11 

Ardekul_Ref-4 33.55 60.008 6.72 11 10 

Ardekul_Ref-5 33.513 60.032 7.01 8 11 
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